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ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকাি র্ানিট রনিসটন ও পরিটবে উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় একটি েরিোিী শনটওয়াকয গটে 

শতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ 

  

........... 

MRT Line-6 বা বাংিাটর্টেি প্রথি উোি শিটট্রাটিি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২১.২৬ রকটিারিটাি র্ীর্ য প্রায় ৩৩,৪৭২ শকাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় উত্তিা উত্তি হটত 

কিিাপুি পর্ যন্ত MRT Line-6 বা বাংিাটর্টেি প্রথি শিটট্রাটিটিি রনি যাণ কাি Early Commission এি িক্ষ্যিাত্রা অিযটন 

পুটিার্টি এরগশয় চিটছ। ২৮ শেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্ যন্ত সারব যক বাস্তব গে অগ্রগরত ৯৩.৬২%। প্রথি পর্ যাটয় রনি যাটণি িন্য রনধ যারিত 

উত্তিা তৃতীয় পব য হটত আগািগাঁও অংটেি পূতয কাটিি অগ্রগরত ৯৯.৪০%। রিতীয় পর্ যাটয় রনি যাটণি িন্য রনধ যারিত আগািগাঁও শথটক 

িরতরিি অংটেি পূতয কাটিি অগ্রগরত ৯২.৬৭%। ইটিকরট্রকযাি ও শিকারনকযাি রসটস্টি এবং শিারিং স্টক (শিিটকাচ) ও রডটপা 

ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটিি সিরন্বত অগ্রগরত ৮৮.৫৮%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি অনুোসন অনুসিটণ MRT Line-6 িরতরিি শথটক 

কিিাপুি পর্ যন্ত ১.১৬ রকটিারিটাি বরধ যত কিাি রনরিত্ত গত ০২ শেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ ঠিকার্ািী প্ররতষ্ঠান কাি শুরু কটিটছ।  
 

প্যাটকিরিরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিাট ৮টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন কিা হটে। ২৮ শেব্রুয়ারি 

২০২৩ তারিখ পর্ যন্ত প্যাটকিরিরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:   

 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত 

েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয় 

হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-০২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হয়। ডিক ার অভ্যন্তকর 

ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ েম্পন্ন 

হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন রনি যাণ): উিয় 

প্যাটকটিি কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হটয়টছ। এই প্যাটকি দুটিি সিরন্বত বাস্তব অগ্রগরত ৯৯.৪০%। শেওোপাো 
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শস্টেটনি একটি Entry/Exit এি Escalator স্থাপটনি িন্য পূতয কাি চিটছ। পল্লবী হটত আগািগাঁও পর্ যন্ত িাস্তা 

শিিািটতি কাি চিিান আটছ।  

 প্যাটকি-০৫ (আগািগাঁও শথটক কািওয়ান বািাি পর্ যন্ত ৩.১৯৫ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন রনি যাণ কাি): এই 

প্যাটকটিি বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। ইটতািটে িায়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহি Roof Sheet 

স্থাপন পর্ যন্ত কাি সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটিি আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, 

Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। এই প্যাটকটিি সারব যক বাস্তব অগ্রগরত 

৯২.৫৯%। উত্তিা রডটপা এিাকায় রনরি যত Metro Rail Exhibition & Information Center বা শিটট্রাটিি প্রর্ে যনী 

ও তথ্য শকন্দ্র এ র্ে যণাথীটর্ি পরির্ে যটনি িন্য  গত ০৭ শসটেম্বি ২০২২ তারিখ উন্মুি কটি শর্য়া হটয়টছ। শিটট্রাটিি চিাচটি 

সটচতনতা ততরিটত শিটট্রাগাি য স্কুটি র্ায় শিটট্রাটিটি চটে নািক পুরস্তকা র্ে যণাথীটর্ি িাটি রবতিণ কিা হটে।  

 প্যাটকি-০৬ (কািওয়ান বািাি শথটক িরতরিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন রনি যাণ কাি): এই 

প্যাটকটিি বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। ইটতািটে িায়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহি Roof Sheet 

স্থাপন পর্ যন্ত কাি সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটিি আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, 

Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। এই প্যাটকটিি সারব যক বাস্তব অগ্রগরত 

৯২.৭৩%।      

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটিি সারব যক বাস্তব অগ্রগরত ৯১.২২%। 

 

উত্তরা ডিক া: ডিক া এলাোয় সরলওকয় িযাে এবং ববদ্যযডতে স্থা না ও যন্ত্র াডত স্থা কনর োজ েম্পন্ন েকর েডিশডনং েরা 

হকয়কে। 

উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত অংে: িায়াডাটক্ট উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শিি িাইন, 

Overhead Catenary System, রসগন্যারিং রসটস্টটিি ইকুইপটিন্ট এবং অটটাটিটিক শেয়াি কাটিকেন (AFC) 

ইকুইপটিন্ট স্থাপন কটি Commissioning কটি চালু কিা হটয়টছ। AFC সাি যাটিি সংটগ রডটিরসএ-এি রিয়ারিং হাইি 

সাি যাটিি ইটন্টটগ্রেন সম্পন্ন হটয়টছ।   

আগািগাঁও শথটক িরতরিি পর্ যন্ত অংে: িরতরিি রিরসরিং সাব-শস্টেন (RSS) এি িবন রনি যাণ সম্পন্ন কটি র্াবতীয় 

তবদুযরতক সিঞ্জািারর্ স্থাপন ও ১৩২ শকরি কযাবি শিইং-এি কাি সম্পন্ন হটয়টছ। আগািগাঁও শথটক িরতরিি পর্ যন্ত সম্পূণ য 

অংটে (১৬.১৯ ট্রাক-রকটিারিটাি) শিি িাইন ও OCS Portal স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ। ১৯.৮৯ রকটিারিটাি OCS 

ওয় যারিং এি িটে ১৬.১২ রকটিারিটাটিি ওয় যারিং সম্পন্ন হটয়টছ।    

 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ 

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ২৩টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকাি উত্তরাস্থ রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ। 

২৪তি সিন সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দি হটত গত ১৮ শেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ িাহাি শর্াটগ বাংিাটর্টেি উটেটে  

যাত্রা শুরু েকরকে এবং বাংলাকেকশর উত্তিাস্থ ডিক াকত স  ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় িাচ ধ ২০২৩ িাকের সশষ েপ্তাহ। এই 

প্যাটকটিি বাস্তব অগ্রগরত ৮৫.৯২%।     

 

MRT Line-1 বা বাংিাটর্টেি প্রথি Underground বা পাতাি শিটট্রাটিি 

৩১.২৪১ ডেকলাডিটার র্ীর্ য MRT Line-1 দুটি অংটে রবিি। অংে দুটি হি: রবিানবন্দি রুট (রবিানবন্দি শথটক কিিাপুি) এবং 

পূব যাচি রুট (নতুন বািাি শথটক রপতিগঞ্জ রডটপা)। রবিানবন্দি রুটটি শিাট তর্র্ যয ১৯.৮৭২ রকটিারিটাি এবং শিাট পাতাি শস্টেন 

সংখ্যা ১২টি। রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটর্টে প্রথি পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড শিটট্রাটিি রনরি যত হটত র্াটে। পূব যাচি রুটটি শিাট তর্র্ যয 

১১.৩৬৯ রকটিারিটাি। সম্পূণ য অংে উোি এবং শিাট শস্টেন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি শস্টেন হটব উোি। নো ও নতুন বািাি 

শস্টেনিয় রবিানবন্দি রুটটি অংে রহটসটব পাতাটি রনরি যত হটব। নতুন বািাি শস্টেটন MRT Line-5: Northern Route এি 

সটে আন্তঃিাইন সংটর্াগ থাকটব। নো ও নতুন বািাি শস্টেটনি আন্তঃরুট সংটর্াগ ব্যবহাি কটি রবিানবন্দি রুট শথটক পূব যাচি রুটট 

এবং পূব যাচি রুট শথটক রবিানবন্দি রুটট র্াওয়া র্াটব। উিয় রুটটি সকি রবস্তারিত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও রডটপাি ভূরি অরধগ্রহণ সম্পন্ন হটয়টছ। MRT Line-1 এি রিরসরিং সাব শস্টেন-২ এি ভূরি অরধগ্রহটণি কাি চিটছ। 
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শেব্রুয়ারি ২০২৩ িাস পর্ যন্ত অগ্রগরত ৩১%। নো, নতুন বািাি ও উত্তি বাড্ডা ৩টি পাতাি শস্টেটনি Entry/Exit রনি যাটণি রনরিত্ত 

ভূরি অরধগ্রহটণি কার্ যক্রি চিিান আটছ। শেব্রুয়ারি ২০২৩ িাস পর্ যন্ত অগ্রগরত ১২%। 

গত ২৩ অটক্টাবি ২০২২ তারিখ MRT Line-1 এি রনি যাণ কাি তত্ত্বাবধাটনি িন্য পিািে যক প্ররতষ্ঠাটনি সটে চুরি স্বাক্ষ্রিত 

হটয়টছ। MRT Line-1 এি রনি যাণ কাি শিাট ১২টি প্যাটকটিি িােটি বাস্তবায়ন কিা হটে। গত ২৩ নটিম্বি ২০২২ তারিখ রডটপাি 

ভূরি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এি ঠিকার্ািী প্ররতষ্ঠান রনটয়াগ কিা হটয়টছ। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গত ০২ শেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ 

বাংিাটর্টেি প্রথি পাতাি শিটট্রাটিি MRT Line-1 এি রনি যাণ কাটিি শুি উটিাধন িনসমু্মটখ কটিন। CP-09, CP-10, CP-

11 এবং CP-12 প্যাটকিসমূটহি প্রাক-শর্াগ্যতাি (Prequalification) আটবর্ন ইটতািটেই আহ্বান কিা হটয়টছ। প্যাটকি CP-

02, CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-07, CP-08 এি র্িপত্র আহ্বান কার্ যক্রি রবরিন্ন পর্ যাটয় প্ররক্রয়াধীন আটছ।  

 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাটিি িটে শহিাটয়তপুি হটত িাটািা পর্ যন্ত পাতাি ও উোি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি র্ীর্ য (পাতাি ১৩.৫০ রকটিারিটাি এবং 

উোি ৬.৫০ রকটিারিটাি) ও ১৪টি শস্টেন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) রবরেষ্ট শিটট্রাটিি রনি যাটণি রনরিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এি Feasibility Study ও Basic Design এি কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। Detailed Design এি কাি চিটছ। শেব্রুয়ারি ২০২৩ িাস পর্ যন্ত রডটটইি রডিাইন এি অগ্রগরত ৭৪.৪৩%। 

শহিাটয়তপুি রডটপাি ভূরি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এি র্িপটত্রি আরথ যক মূল্যায়ন শেটে JICA’ি সম্মরত পাওয়া রগটয়টছ। 

আগািী ০৬ িাচ য ২০২৩ তারিখ হটত এই প্যাটকটিি Contact Negotiation শুরু কিাি িন্য রনধ যারিত আটছ। প্যাটকি CP-03, 

CP-05 এবং CP-06 এর Prequalification এর ের ত্র গ্রহে েকর মূল্যায়ন োয ধক্রি চলািন রকয়কে। প্যাটকি CP-02, CP-

07, CP-08 এবং CP-09 এি র্িপত্র র্রিি প্রস্তুতকিটণি কার্ যক্রি চিিান িটয়টছ। শহিাটয়তপুি রডটপা ও রডটপা এটেস করিটডাি 

রনি যাটণি িন্য ৯৯.২৫ একি ভূরি অরধগ্রহণ কার্ যক্রটিি শেব্রুয়ারি ২০২৩ িাস পর্ যন্ত অগ্রগরত ৭৮.০০%।  

 

MRT Line-5: Southern Route  
 

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী লেদক আফ্তাব নগর পরিম পর্ েন্ত ১২.৮০ রকদলারমটার পাতাল এ্বাং আফ্তাব নগর লসন্টার লেদক 

োদশরকারি পর্ েন্ত ৪.৬০ রকদলারমটার উড়াল লমাট ১৭.৪০ রকদলারমটার েীর্ ে এবং ১৫টি শস্টেন (পাতাি ১১টি এবং উোি ৪টি) রবরেষ্ট 

শিটট্রাটিি রনি যাটণি রনরিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা র্াচাই সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২১ এরপ্রি ২০২১ তারিখ রনটয়ারিত পিািে যক প্ররতষ্ঠান কাি শুরু 

কটিটছ। Feasibility Study গত ৩০ নটিম্বি ২০২২ তারিখ সম্পন্ন হটয়টছ। রবরিন্ন ধিটণি সাটি য ও Engineering Design এি 

কাি চিিান িটয়টছ। Engineering Design কাটিি অগ্রগরত ৮৮.০০%। Feasibility Study এি রিরত্তটত রবরনটয়াগ প্রকটল্পি 

রডরপরপ প্রণয়টনি কাি চিিান আটছ।  
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সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা অনুর্ায়ী ২০৩০ সাটিি িটে গাবতিী শথটক রনউিাটকযট-গুরিস্তান-কিিাপুি-সাইনটবাড য হটয় নািায়ণগঞ্জ পর্ যন্ত 

সম্ভাব্য শিইন িাইন এবং শগািাপ োহ িািাি শথটক সর্ির্াট পর্ যন্ত ব্রাঞ্চ িাইন সিন্বটয় MRT Line-2 রনি যাটণি রনরিত্ত 

Feasibility Study কিাি িন্য উন্নয়ন সহটর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হটে। রডটপা ও রডটপা এটেস করিটডাি এবং কন্সস্ট্রাকেন 

ইয়াড য রনি যাটণি িন্য ঢাকা শিিাি শডিিা এিাকায় িাতুয়াইি ও র্ািরেপাো শি িায় গ্রীন িটডি টাউন এবং আমুরিয়া িটডি টাউন 

এি িেবতী স্থাটন শিাট ৬৫ (পঁয়েরি) শহক্টি ভূরি রচরিত কিা হটয়টছ।  

 

MRT Line-4 
 

২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি শথটক সাইনটবাড য হটয় নািায়ণগঞ্জ শিিাি ির্নপুি পর্ যন্ত উোি ও পাতাি সিন্বটয় MRT Line-4 

রনি যাটণি রনরিত্ত Feasibility Study কিাি িন্য উন্নয়ন সহটর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হটে। 

 


